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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:02-16:12, ajournering 14:50-15:00

Beslutande

Övriga närvarande

Karola Svensson (C), Ordförande, §§ 20-23, kl. 13:02-15:54
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers. § 23, kl. 15:54-16:12
Adam Johansson (M), 1:e vice ordförande
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande
Fredy Neöman (S)
Dan Hovskär (KD)
Jonas Larsson (SD)
Johanna Svensson (S)
Sture Olsson (M), tjänstg. ers.
Annika Carp (L), tjänstg. ers.
Marita Ljus (SD)
Susanne Berglund (S), §§ 20-23, kl. 13:02-16:02
Camilla Funke (MP), tjänstg. ers.
Rune Lennartsson (C), tjänstg. ers. §§ 20-23, kl. 13:02-16:03

Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Eva Dahlgren (C), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen
Per Larsson, kommunutvecklare, § 20, §§ 23-24
Robert Coe, kulturstrateg, § 20
Anders Holmberg, processledare överenskommelseprocessen, § 20
Ida Johansson, fritidsstrateg, § 20
Violeta Kazic, samordnare för inkludering, § 20
Inger Hannu, enhetschef Skaraborgsenheten (VGR), § 22
Miranda Kanon, doktorand Skövde Högskola, § 22
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§20 Dnr 2020/00232

Uppdrag att se över folkhälsomedel i ett
helhetsperspektiv

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga
informationen till handlingarna.

Bakgrund

En del av de medel som finns för att utveckla arbetet inom social hållbarhet
är folkhälsomedel. Dessa medel styrs av ett avtal mellan östra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun där kommunen och regionen
lägger lika mycket medel vardera in i en pott som är på totalt 984 000 kr. Det
är en årligt framtagen verksamhetsplan som styr inriktningen för vilka
folkhälsofi-ågor som drivs och inom vilka områden medel fördelas.

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet gav på förra mötet
kommundirektören i uppdrag att

1) Komma med förslag på;

Projekt som nu finansieras av folkhälsomedel som bör
implementeras i ordinarie verksamhet samt hur.

- Pågående utvecklingsprocesser som kan växlas upp med hjälp av
folkhälsomedel.

- Insatser vi utifrån utskottets fokusområden borde göra och
finansiera med folkhälsomedel som vi inte gör idag.

2) Att redovisa alla de projekt som idag finansieras av Folkhälsomedel.

Förvaltningen delredovisar uppdraget 1 genom en beskrivning av de
projekt/processer som i dagsläget finansieras av folkhälsomedel:

- Familjelördag
- P sykiatri veckan
- Överenskommelsen
- Ungdomsstyrkan
- Vandringsleder ÅllebergBidraget - Kulturidé
- Bidraget - Landsbygdsföreningar för främjande av

och mötesplatser
- Ungdomsmottagningens förebyggande arbete
- Brottsförebyggande arbete
- Drogförebyggande arbete
- Folkhälsopris

fysisk aktivitet

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltningen jobbar under hösten tillsammans med utskottet vidare på vilka
processerna/projekt som ska implementeras samt hur. Uppdraget kring vilka
processer som ska stärkas och vilka insatser vi ser behov kommer även det
att redovisas i ett senare skede.

Förvaltningen delredovisar uppdrag 2 genom muntliga delredovisningar av
några av de processer/projekt som finansierats av folkhälsomedel, nämligen
Familjelördag, Överenskommelsen och Volontärstorget (som är en del av
överenskommelsen).

Robert Coe, kulturstrateg, berättar om Familjelördag. Familjelördag är ett
kultur- och fritidsarrangemang som är öppet för alla och gratis och har lockat
över1000 deltagare vid flera tillfållen. Teman kan exempelvis vara "vinter",
"film", "rörelseglädje" eller "dans". Genom de kulturaktiviteter som
familjelördag erbjuder skapas inkluderande mötesplatser och en meningsfull
fritid där människor möts oavsett kulturella bakgrunder, geografiska gränser
och generationer. Utöver att i sig skapa en mötesplats för människor med
olika bakgrund har familj elördag också lett till en ökad samverkan mellan
föreningar och kommun och invånare. Många lokala idrottsföreningar har
deltagit i Familjelördag och fått mer insyn i kulturen och samtidigt hittat nya
vägar för samverkan. Idrottsföreningar har hittat nya medlemmar i
målgrupper som de sällan möter i sin dagliga verksamhet.

Anders Holmberg, projektledare berättar om överenskommelsen.
Överenskommelsen är en nationell modell för att bygga långsiktig
samverkan med civilsamhället i sin helhet. Processen innefattar dialoger för
att möta civilsamhällets utmaningar i relation till kommunen.
Överenskommelsen är en involverings- och mobiliseringsprocess och ett
arbetssätt för att arbeta med frågor som berör många aktörer/parter.
Värdegrund i överenskommelseprocessen är självständighet, öppenhet,
dialog, mångfald, kvalitet och långsiktighet. Processer som är aktuella för
överenskommelse -dialog i nuläget är bland annat; Kulturstöd, Mössebergs
organisering, Bildkällan, Volontärsverksamheten Agera Mera samt
Ungdomsidrott.

Violeta Kazic och Ida Johansson berättar om Volontärsverksamheten —
Agera Mera som är en del av överenskommelsen. Syftet med en samordnad
volontärsverksamhet är att underlätta kontakten mellan medborgaren, det
civila och det offentliga samt att involvera medborgare i att skapa det goda
livet i Falköping. En samordnad volontärverksamhet ska samla de
existerande kommunala volontärsverksamheterna såsom språkvän och
frivillig medhjälpare inom äldreomsorgen samt samverka med det civila
samhället för att kunna erbjuda volontärer uppdrag därifrån och för att stötta

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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deras arbete. Uppdragen kan vara av återkommande karaktär ex. läxhjälp
eller innebära enstaka insatser vid idrottsarrangemang.

Under lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-27
Projekt finansierade av folkhälsomedel,
Kommunstyrelsen § 123/2020

Paragrafen skickas t i l l
Kommunledningsgruppen (KLG)

Justerarnas signaturer 5 Protokollsutdraget bestyrks
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§21 Dnr 2020/00174

Verksamhetsplan Folkhälsa 2021

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att ställa sig
bakom förslaget på Verksamhetsplan Folkhälsa 2021.

Bakgrund

Våren 2020 påbörjades processen med att ta fram verksamhetsplan och
budget för folkhälsoarbetet i Falköping år 2021. Falköpings folkhälsoarbete
styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Falköpings
kommun. I avtalet binder sig kommunen att ha mål för folkhälsoarbetet och
att följa upp dessa mål. Målen formuleras i en verksamhetsplan för folkhälsa.
Denna plan styr inriktningen för vilka frågor Samrådet för lokalt
folkhälsoarbete driver samt inom vilka områden folkhälsomedel fördelas.

Det är Samrådet för lokalt folkhälsoarbete — ett samverkansorgan mellan
kommunen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden som beslutar om
verksamhetsplanen. Nu har presidiet för samrådet tagit fram ett förslag på
verksamhetsplan som går upp för beslut i Samrådet för lokalt folkhälsoarbete
den 22 oktober.

Verksamhetsplanen för folkhälsa innehåller följande fokusområden;
- Goda livsvillkor
- Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor
- Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Folkhälsorådets verksamhetsplan är en del i arbetet att förverkliga
Falköpings kommuns flerårsplan där ett socialt hållbart Falköping är ett av
målen. Verksamhetsplanen kopplar därför inom sina fokusområden till några
av de områden som utskottet prioriterat inom social hållbarhet. Det handlar
framför allt om "Barn, unga, familj och hälsa", "Trygghet" samt "Demokrati,
inflytande och social sammanhållning." Inom dessa området föreslås bland
annat arbete med psykisk hälsa, föräldraskapsstöd och stöd till civilsamhället
i inkluderingsfrågor. Förslaget är också att fortsätta stärka organiseringen
inom trygghetsarbetet där våldsförebyggande arbete och ANDT-s frågor är
viktiga aspekter

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-02
Verksamhetsplan Folkhälsa 2021

Paragrafen sk ickas t i l l
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§22 Dnr 2020/00233

Uppstart av forskningsprojekt gällande utskottets
arbete med social hållbarhet

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga
informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet påbörjar sin medverkan i
forskningsprojekt gällande utskottets roll för att styra mot social hållbarhet.
En del av det utvecklingsarbete som bedrivs inom social hållbarhet i
Falköpings kommun styrs och delfinansieras via ett folkhälsoavtal mellan
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Via detta samarbete har
kommunen erbjudits och tackat ja till att delta i ett utvecklingsarbete som
syftar till att deltagarna i utskottet gemensamt ska få mer kunskap om
samverkan och evidens och genom den kunskapen utveckla sättet att styra
det sociala hållbarhetsarbetet. Arbetet syftar också till att samla kunskap från
den lokala nivån som kan komma andra aktörer till nytta. Utvecklingsarbetet
innehåller två delar;

1) Fyra informations- och dialogträffar i samband med ordinarie
utskottsmöten kunskap från forskning som gjorts på
samverkansprocesser inom social hållbarhet på Skaraborgsnivå;

• Uppstart och bakgrund till projektet

• Samverkan — hur kan vi på ett bra sätt ta beslut och arbeta inom
områden där samverkan är en förutsättning för bra resultat -
Thomas Andersson, professor på högskolan i Skövde

• Hur vet vi att de insatser vi gör ger resultat - evidensbasering i
arbete med social hållbarhet - Morten Sager,
universitetslektor på Göteborgs universitet.

• Sammanfattning och uppsamling

2) Forskning på utskottets roll vilket innebär intervjuer med fem
ledamöter i utskottet. Ytterligare 10 intervjuer kommer genomföras i
de andra två deltagande kommunerna.

Inger Hannu, enhetschef för Skaraborgsenheten samt Johanna Jonsson
folkhälsostrateg Skaraborgsenheten, med placering i Falköping går igenom
bakgrund och syfte till projektet och ledamöterna i utskottet får föra dialog
om utmaningar och möjligheter med att styra i samverkan.
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Under lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-04
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet, § 16/2020

Paragrafen skickas t i l l
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§23 Dnr 2020/00339

Medborgardialog och medskapande Falköping

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga
informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2018, § 72 om tre mål med
medskapande Falköping,

1. Öka förståelse och förtroendet för kommunen som organisation och
för demokratin i sin helhet

2. Skapa bättre beslutsunderlag genom att utveckla metoder för att
hämta in synpunkter och idéer i rätt tid i processer,

3. Skapa engagemang kring samhällsfrågor genom att inkludera
medborgare och därmed skapa gemensamt ansvarstagande.

Per Larsson, kommunutvecklare beskriver hanteringen kring
medborgardialog utifrån den dialog inom skolan som ägde rum i samband
med kommunens omorganisation på skolområdet som initierades 2017, där
bland annat ett folkinitiativ väcktes för att ta fram ett nytt förslag av ny
skolorganisation i Falköping. Detta gav kommunen en samlad gedigen
erfarenhet av medborgardialog i olika former och med det möjligheter till ett
förbättringsarbete.

Synen på Falköpings kommun

Landsbygden
Vid intervjuer av medborgare framkommer bland annat att det inom
Falköping som kommun finns en negativ syn på hemkommunen. Det finns
en bild av att kommunen förbiser den som bor på landsbygden. Kommunen
ligger efter med landsbygdsutveckling samt att kommunal och statlig service
försvinner från landsbygdsorter. I vissa mindre orter har den lokala skolan
varit det som finns kvar och i takt med att skolorganisationen kommer på
plats så innebär en central placering av en större skola att vissa mindre
skolor inte kan vara kvar.

Segr egation
Segregation och brist på integration är andra områden som lyfts fram i
intervjuer. Av intervjuerna exemplifieras segregationen genom kommentarer
som att "våra barn lär sig inte prata svenska naturligt" i relation till andra
barn och att de inte har svenska vänner eller "i våra klasser finns bara några
eller inga invandrarbarn. De bussades hit men jag vet inte om de kommer

Justerarnas signaturer
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vara kvar". Vissa anger att förklaringen till segregation är på grund av en
betydande boendesegregation och det fria skolvalet.

Efter genomförd dialog om segregation i för- och grundskolan så fick
kommunen i huvudsak positiva kommentarer kring upplägg och
genomförande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Per Larsson, kommunutvecklare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§24 Dnr 2020/00337

Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsens
utskott för social hållbarhet

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet sammanträder följande
dagar under år 2021.

Sammanträden
4 mars, 8 april, 10 juni, 9 september,
28 oktober, 2 december.

Sammanträdena startar klockan 13:00

Bakgrund

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska besluta om
sammanträdesdagar för 2021.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-11

Yrkanden

Dan Hovskär (KD) yrkar att sammanträdesdatumen ändras från

25 februari till 4 mars och från 10 september till 9 september.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Dan
Hovskärs (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet beslutar att bifalla Dan Hovskärs (1(D) yrkande.

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Kommunledningsgruppen
Anna -Karin Linder, administratör
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
Edvin Ekholm, Chef hållbar kommunikation
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